
 

Als PKN-gemeenten in het Land van Altena staan we niet op onszelf maar maken we deel uit van een breder 

geheel. In de regio mogen we met elkaar het geloof delen, instaan voor elkaar, van elkaar leren en elkaar 

inspireren. Op woensdag 2 oktober 2019 wordt er daarom voor alle PKN-gemeenten in het gebied Almkerk-

Werkendam een avond georganiseerd over het geloofsgesprek. 

 

Het thema van de eerste ring-bijeenkomst is ‘Een goed gesprek’, over het geloofsgesprek. 

Hoe kom je met elkaar in gesprek over wat je ten diepste beweegt, over je geloof, je twijfel, 

over God en over Jezus? Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. 

Maar omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met 

Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken, met de Bijbel in het midden. Met dit 

thema sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland voor 2019 en 

bij het thema voor de landelijke startzondag: ‘Een goed verhaal’.  
 

Spreker 

Tijdens deze avond zal prof. dr. P.M. (Maarten) Wisse een pakkend betoog houden over 

het geloofsgesprek. Hij is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische 

Universiteit te Amsterdam. Onlangs verscheen van hem de handreiking De Bijbel in het 

midden: Het geloofsgesprek te midden van verschillen. 

 

Opzet avond 

De avond begint met een avondgebed waarna het betoog van professor Wisse over het geloofsgesprek volgt. 

Na een pauze worden er diverse workshops aangeboden waarin geoefend kan worden met verschillende 

vormen van het geloofsgesprek: 

1. Het geloofsgesprek in het pastoraat – door ds. C. (Christien) Flier uit Sleeuwijk 

2. Het geloofsgesprek met jongeren – door ds. M.P. (Peter) Vis uit Werkendam 

3. De psalmen in het geloofsgesprek – door ds. A.J. (Adriaan) Molenaar uit Woudrichem 

4. Het geloofsgesprek met anders- of niet-gelovigen – door ds. L. (Lennart) Hoftijzer uit Rijswijk 
 

Doelgroep 

Voor deze avond denken we aan ieder gemeentelid dat betrokken is bij het geloofsgesprek. Meer specifiek zijn 

dit bijvoorbeeld: predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, diakenen, bezoekmedewerkers, kringleiders en 

(mentor)catecheten.  
 

Plaats 

De eerste bijeenkomst van de ring vindt plaats in Uitwijk. We beginnen om 19.30 uur in de kerk van Uitwijk-

Waardhuizen (Kerkplein 2). Na de pauze gaan we verder in gemeentecentrum De Hoogt aan het Hoefpad 2. 

Voor vragen over de bijeenkomst: Ds. G.C. (Gerco) Lock, predikant@uw-kerk.nl, 0183-441365 

Vorig jaar is de classis Heusden-Almkerk opgegaan in een nieuwe en grotere classis voor Noord-Brabant en 

Limburg. Dit heeft tot gevolg dat buurgemeenten elkaar minder zullen treffen bij de classisvergaderingen. Om 

de onderlinge ontmoeting in de regio te bevorderen, is de ‘Ring Almkerk-Werkendam’ in het leven geroepen.  

 

De volgende achttien gemeenten nemen deel aan de Ring Almkerk-Werkendam: GK en HG Andel, GK en HG 

Almkerk, GK Dussen-Meeuwen, GK Giessen-Rijswijk, HG Giessen, GK en HG Nieuwendijk, HG Rijswijk, GK 

Sleeuwijk-Woudrichem, HG Sleeuwijk, HG Sleeuwijk Ichthus, PG Uitwijk-Waardhuizen, GK en HG (2x) 

Werkendam, HG Woudrichem.  

 

 


